INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

SERVIÇO ESCOLAR

DEPARTAMENTO CURRICULAR DE LÍNGUAS
PLANO CURRICULAR DA DISCIPLINA DE PORTUGUÊS – 5.º ANO
Ano letivo 2018-2019
As competências do perfil dos alunos são trabalhadas ao longo do ano, de acordo com os temas e as
áreas curriculares:
A- Linguagens e textos; B- Informação e comunicação; C- Raciocínio e resolução de problemas;
D- Pensamento crítico e pensamento criativo; E- Relacionamento interpessoal; F- Desenvolvimento
pessoal e autonomia; G- Bem-estar, saúde e ambiente; H- Sensibilidade estética e artística; I- Saber
científico, técnico e tecnológico; J- Consciência e domínio do corpo.
DOMÍNIOS ESTRUTURANTES /
CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM/ TEMAS ORGANIZADORES1
Unidade 1 – Textos narrativos
 1 No tempo em que os animais falavam – fábulas e outros
textos

 2 Histórias com barbas – contos, lendas e outros textos

AULAS PREVISTAS*

1º PERÍODO
5.ºA
N.º de aulas previstas: 55 aulas

5.ºB
N.º de aulas previstas: 55 aulas

 3 Somos feitos de histórias – textos narrativos de autor e
outros textos
Nº de testes: 2
Obras de leitura integral:
 Virginia Woolf, A viúva e o papagaio
 Sophia de Mello Breyner Andresen, O Rapaz de Bronze

DAC – Tema organizador: Património: Lisboa está na moda.
Subtema: “É com certeza uma Casa Portuguesa” - Janelas:
miradouros do imaginário.

Unidade 2 – Textos poéticos
 Apanha-me um poeta – poemas e outros textos

2º PERÍODO
5.ºA
N.º de aulas previstas: 50 aulas

Unidade 3 – Textos dramáticos
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 Um pé no palco – textos de teatro e outros textos

5.ºB
N.º de aulas previstas: 50 aulas

Obras de leitura integral:
 Manuel António Pina, O pássaro da cabeça e mais versos
para crianças

Nº de testes: 2

 Ilse Losa, O Príncipe Nabo

Unidade 4 – Textos não literários
 O mundo à nossa volta – textos de imprensa e outros
textos

3º PERÍODO
5.ºA
N.º de aulas previstas: 25 aulas

5.ºB
N.º de aulas previstas: 27 aulas

Nº de testes: 1
Nota: em todas as unidades serão abordados os domínios da Oralidade, Leitura, Escrita, Educação
Literária e Gramática.

Os conteúdos gramaticais, de escrita e de compreensão e expressão (*) Tempos de 60 minutos
oral serão abordados em articulação com as leituras a efetuar e de
acordo com o previsto nas Metas Curriculares para o 5.º ano.

* Não estão contabilizadas as faltas não imputáveis ao professor:
Eventos do IMPE, Visitas de estudo, etc.

Nº total de aulas:
130 (5.ºA) / 133 (5.ºB)

Nota: A planificação do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) será feita com base nos temas organizadores
/ Domínios estruturantes/ Conteúdos de aprendizagens abordados e nas aprendizagens essenciais focadas.

SvcEsc04-Mod02-Plano curricular da disciplina/ módulo-V02

INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

SERVIÇO ESCOLAR

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Instrumentos de Avaliação
Domínio Cognitivo

Disciplina

Português

Testes

Trabalhos

Oralidade

60%

15%

20%

Domínio
Atitudinal
5%

Nota: A avaliação do Domínio de Autonomia Curricular (DAC) será feita de acordo comos critérios definidos e
tendo em conta os temas organizadores / Domínios estruturantes/ Conteúdos de aprendizagens abordados e
nas aprendizagens essenciais focadas.

IPE, 20 de setembro de 2018

A equipa disciplinar de Português

O Coordenador do Departamento Curricular

_________________________________
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